
نوفمبر 2021م
كي بي إم جي في السعودية

رؤى الرؤساء التنفيذيين 
في السعودية لعام 2021م

استعداد وعزم للنمو



تقديم
التفاؤل عنوان المرحلة

ــا مــع عــودة عجلــة االقتصــاد للــدوران فــي جميــع القطاعــات وتخفيــف اإلجــراءات االحترازيــة التــي أثــرت فــي حياتنــا  تزامًن
ــد -19، أجــرت كــي بــي إم جــي اســتطالعها الســنوي حــول رؤى الرؤســاء التنفيذييــن لقيــاس  ــة خــالل جائحــة كوفي اليومي
مــدى تغيــر إســتراتيجيات قــادة األعمــال ومخاوفهــم خــالل هــذه الفتــرة الصعبــة. وإذا أردنــا تلخيــص نتيجــة االســتطالع بكلمــة 

ــر ملحــوظ ومطْمِئــن. واحــدة، فــإن كلمــة »تفــاؤل« هــي خيــر مــا يمكــن أن يعبــر عــن النتائــج - تغيُّ

تتجــه توقعــات الرؤســاء التنفيذييــن للنمــو العالمــي إلــى معــدالت نمــو مــا قبــل الجائحــة، حيــث يتوقــع الرؤســاء أن يتجــاوز 
معــدل النمــو للمملكــة العربيــة الســعودية ولشــركاتهم مســتويات مــا قبــل الجائحــة. ولالســتفادة مــن توقعــات النمــو، بــدأ 
ــرة بشــكل اســتباقي، كمــا بــدؤوا بتعزيــز  قــادة األعمــال بالتوظيــف، وعقــد االتفاقيــات واالســتثمار فــي التكنولوجيــا المغيِّ

أهــداف منشــآتهم مــن أجــل تلبيــة مطالــب أصحــاب المصلحــة؛ لمــا فــي ذلــك مــن فائــدة تعــود علــى أدائهــم المالــي.

ــرة، إلــى مخــاوف طويلــة األجــل بالنســبة للرؤســاء التنفيذييــن  ل ملــف المخاطــر، كمخاطــر التكنولوجيــا المغيِّ وقــد تحــوَّ
فــي الســعودية علــى الرغــم مــن وجــود مخاطــر كبيــرة متعلقــة بالجائحــة، كمخاطــر تأثــر سلســلة التوريــد. كمــا أصبــح ملــف 
ــر المناخــي مــن أولويــات الرؤســاء التنفيذييــن اليــوم، حيــث اتجــه العديــد منهــم إلــى تعديــل إســتراتيجيات شــركاتهم  التغيُّ
تماشــًيا مــع األهــداف الوطنيــة لالســتدامة، وهــم قــادرون اآلن علــى التركيــز فــي شــؤونهم الداخليــة المهّمــة  إلــى جانــب 

إســتراتيجيات النمــو القــوي.

وتعتبــر الحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات "ESG" مركــز أولويــات الرؤســاء التنفيذييــن، إذ تظهــر نتائــج 
االســتطالع جاهزيــة الشــركات للعمــل مــع الحكومــة للوفــاء بالتزاماتهــا تجــاه الحوكمــة البيئــة واالجتماعيــة وحوكمة الشــركات، 

ع نســعد بــه. واســتعدادها لتحمــل مســؤولية التنفيــذ، وهــذا مؤشــر مشــجِّ

ـــ وال ســيما فــي ظل المتغيــرات الجديدة  ربمــا ال نكــون قــد عدنــا إلــى العمــل بالطريقــة التــي كانــت قبــل الجائحــة حتــى اآلنـ 
والتهديــدات المســتمرة ومــا قــد تحدثــه مــن تأثيــر علــى النمــو، غيــر إننــي أشــارك هــذا التفــاؤل مــع العديــد مــن الرؤســاء 

التنفيذييــن الذيــن اســتطلعنا آراءهــم، وأود أن أشــكرهم علــى إتاحــة الفرصــة بالمشــاركة معنــا فــي هــذا االســتطالع.

ختامــًا: لــن تتوفــر فرصــة بنــاء مســتقبل أكثــر قــوًة واســتدامة مــا لــم نعمــل ســوّية مــن أجــل األفضــل. وآمــل أن تكــون نتائــج 
اســتطالعنا مفيــدة ألعمالكم ومنشــآتكم.

د. عبدالله حمد الفوزان
رئيس مجلس إدارة 

كي بي إم جي في السعودية



4

13

6

16

10

17

المحتويات:

النتائج الرئيسية

المرونة الرقمية

الطريق نحو التجّدد

تطّلعات مستقبلية

أهداف موثوقة

المنهجية والشكر

رؤى الرؤساء التنفيذيين في السعودية لعام 2021م 3



النتائج الرئيسية
يواجــه الرؤســاء التنفيذيــون المعنيــون ممــن هــم عازمــون ومســتعدون للنمــو تحديــات قياديــة صعبــة، وعلــى الرغــم مــن ذلــك يمكنهــم تحقيــق أهدافهــم، 
واالســتثمار فــي الحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات، وإجــراء التغييــرات الالزمــة لمعالجــة عــدم تكافــؤ الفــرص والتنافــس فــي جهــود التقليــل 
مــن االنبعاثــات الكربونيــة حتــى الوصــول الحيــاد الصفــري. ويتطلــع قــادة األعمــال إلــى زيــادة النمــو واالزدهــار عــن طريــق المرونــة الرقميــة وابتــكار أســلوب 
عمــل جديــد، والتأكيــد علــى االســتثمار فــي التكنولوجيــا المرنــة والقــدرات والمهــارات البشــرية، كمــا يســعون إلــى تحقيــق الهــدف مــن أجــل زيــادة الربحيــة 

والنمــو طويــل األجــل مــع مراعــاة مســؤولياتهم تجــاه البشــرية والكوكــب. 

تركز التطورات الرئيسية على محاولة الرؤساء التنفيذيين في السعودية لزيادة نمو منشآتهم والظهور بشكٍل أقوى:

ــة األخــرى،  ــر الطبيعي ــات االســتحواذ واألســاليب غي ــر عملي ــا عب ــون وواثقــون ويتوقعــون نمــًوا قوًي ــون فــي الســعودية متفائل الرؤســاء التنفيذي
ويؤكــدون علــى القيــادة بعــزم مــع التركيــز علــى التحــول الرقمــي لشــركاتهم ورفــع مهــارات القــوى العاملــة المرنــة فــي عالــم األعمــال الجديــد.

بالتزامــن مــع ضغــط أصحــاب المصلحــة، إنَّ الرؤســاء التنفيذييــن مطالبــون بزيــادة االســتثمار فــي الحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات 
ومضاعفــة أهــداف شــركاتهم.

ومــع عــودة الموظفيــن إلــى أماكــن العمــل، وتطلــع مجتمــع األعمــال للعــودة إلــى الحيــاة الطبيعيــة، يتجنــب الرؤســاء التنفيذيــون إجــراء تغييــرات 
ــة علــى مســتقبل العمــل - لكنهــم يدركــون حاجــة الموظفيــن للعمــل بمرونــة دائمــة. جوهري
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الملخص التنفيذي
الطريق نحو التجّدد

علــى الرغــم مــن تنــوع المخاطــر وعــدم اليقيــن المســتمر، إال 
أنَّ الرؤســاء التنفيذييــن فــي الســعودية واثقــون ومتفائلون 
بشــأن النمــو، مــع اقترابهــم مــن تحقيــق أهدافهــم وتحقيــق 

المزيــد مــن التوســع والنمــو.

تعافي النمو االقتصادي 
ــم يتوقعــون نمــو  ــن فــي العال 60٪ مــن الرؤســاء التنفيذيي
االقتصــاد العالمــي )ارتفاعــًا عــن نســبة 42٪ فــي مــارس هــذا 
العــام(،  وتجــاوزت توقّعــات الرؤســاء التنفيذييــن للنمــو فــي 
الســعودية نســبة )84٪(، وتجــاوزت توقعاتهــم للنمــو علــى 
مســتوى شــركاتهم نســبة )90٪(، مقارنــة بمســتويات مــا 

قبــل الجائحــة.

القيادة بعزم
بينمــا يتطلــع الجميــع إلــى قــادة األعمــال لدفــع عجلــة التقــدم 
يســتخدم  الكبــرى،  المجتمعيــة  التحديــات  مواجهــة  فــي 
هدفهــم  الســعودية  فــي  التنفيذييــن  الرؤســاء  مــن   ٪86
المؤسســي للمســاعدة فــي توجيــه العمــل لتلبيــة احتياجــات 

أصحــاب المصلحــة.

النمو المتسارع واألجندة الرقمية
باعتبارهــا   )M&A( واالســتحواذ  االندمــاج  تظهــر صفقــات 
ــة  ــز النمــو واكتســاب القــدرة الرقمي عوامــل أساســية  لتعزي
- 86 ٪ مــن الرؤســاء التنفيذييــن فــي  الســعودية يتطلعــون 
الســنوات  فــي  واســتحواذ  اندمــاج  صفقــات  عقــد  إلــى 

الثــالث المقبلــة.

أهداف موثوقة
مــع زيــادة ضغــط أصحــاب المصلحــة إلعــادة هيكلــة أعمالهــم 
بشــكل أفضــل، يــدرج الرؤســاء التنفيذيــون فــي الســعودية 
فــي  الشــركات  وحوكمــة  واالجتماعيــة  البيئيــة  الحوكمــة 

إســتراتيجية شــركاتهم.

األفراد أواًل لتحقيق العوائد المجتمعية
أشــار 92٪ مــن الرؤســاء التنفيذييــن فــي الســعودية )و٪81 
علــى مســتوى العالــم( أن اســتجابتهم للجائحــة هــي الســبب 
فــي تحــول تركيزهــم نحــو الجانــب المجتمعــي مــن برامــج 
وذكــر  الشــركات،  وحوكمــة  واالجتماعيــة  البيئيــة  الحوكمــة 
30٪ مــن الرؤســاء التنفيذييــن فــي الســعودية، مقارنــة بـــ 
56٪ علــى مســتوى العالــم، بأنهــم ســيجدون صعوبــة فــي 

تحقيــق المتطلبــات المتعلقــة بالتنــوع والشــمول.

التعاون لتعزيز االستدامة
ــر المناخــي إجــراءات مــن  يتطلــب إحــراز التقــدم بشــأن التغي
مــن   ٪42 تخطيــط  مــع  معــًا،  والحكومــة  الشــركات  جانــب 
الرؤســاء التنفيذييــن فــي الســعودية الســتثمار أكثــر مــن 

10٪ مــن إيراداتهــم لتحقيــق اســتدامة أقــوى.

واالجتماعيــة  البيئيــة  الحوكمــة  إســتراتيجية  ربــط 
المالــي.  بالعائــد  الشــركات  وحوكمــة 

يعتقــد 60٪ مــن الرؤســاء التنفيذييــن فــي الســعودية أن 
الشــركات  وحوكمــة  واالجتماعيــة  البيئيــة  الحوكمــة  برامــج 
الخاصــة بهــم تحّســن األداء المالــي، ولكــن 22٪ يعتقــدون 
بســبب  وذلــك  المالــي  األداء  كفــاءة  مــن  تقلــل  أنهــا 
نمــاذج  الضروريــة فــي  االســتثمارات األوليــة والتغييــرات 

الشــركات. عمــل 

المرونة الرقمية
ــة  ــى تقوي ــون فــي الســعودية عل يعمــل الرؤســاء التنفيذي
الميــزات الرقميــة لشــركاتهم عــن طريــق بنــاء مســتقبل عمــل 

أكثــر مرونــة والعمــل كجــزء مــن المنظومــة الرقميــة.

تذليل العقبات
اقين عندمــا  يتطلــع الرؤســاء التنفيذيــون إلــى أن يكونــوا ســبَّ
مــن   ٪88 يعتقــد  حيــث  واالبتــكار،  بالتغييــر  األمــر  يتعلــق 
ــأن عليهــم اإلســراع  ــن فــي الســعودية ب الرؤســاء التنفيذيي
ــة. ــى الفــرص الرقمي ــل اســتثمارات شــركاتهم إل فــي تحوي

بناء مستقبل عمل أكثر مرونة
علــى الرغــم مــن أن التغييــرات الكبيــرة التــي فرضــت علــى 
الشــركات بســبب الجائحــة وكــون تجربــة العمــل عــن بعــد ال تزال 
غيــر مألوفــة، إال أن الرؤســاء التنفيذييــن أصبحــوا أكثــر مرونــة، 
حيــث صــّرح 32٪ منهــم بأنهــم ســيجعلون معظــم موظفيهــم 
يعملــون عــن بعــد لمــدة يوميــن فــي األســبوع علــى األقــل 

ويفكــر 28٪  فــي تعييــن كفــاءات للعمــل عــن ُبعــد.

الشراكة من أجل التحول وسرعة االستجابة
يقــول 72٪ مــن الرؤســاء التنفيذييــن، وهــي نســبة أعلــى 
مقارنــة بالعــام الماضــي، أن حمايــة شــركائهم وسلســلة 
خــاص  دفــاع ســيبراني  بنــاء  عــن  أهميــة  تقــل  التوريــد ال 
بشــركاتهم، ويــرى 80٪ مــن الرؤســاء التنفيذييــن أن أمــن 
المعلومــات يعــد ميــزة إســتراتيجية ومصــدرًا ممكنــًا للميــزة 

التنافســية أيضــًا.
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د الطريق نحو التجدُّ
كانــت الجائحــة بمثابــة اختبــار للرؤســاء التنفيذييــن، حيــث حافــظ القــادة الناجحــون علــى صحــة موظفيهــم وســالمتهم، واتخــذوا قــرارات حاســمة 

فــي حــاالت عــدم اليقيــن، وكانــوا قادريــن علــى القيــادة فــي بيئــة افتراضيــة.

وعلــى الرغــم مــن تخفيــف اإلجــراءات االحترازيــة المتعلقــة بالجائحــة، مــا زال الرؤســاء التنفيذيــون يواجهــون تحديــات تأثيــر الجائحــة المســتمر علــى 
شــركاتهم، فهــم يحاولــون الموازنــة بيــن إمكانيــة زيــادة النمــو وتحــول شــركاتهم فــي ظــل عــدم اليقيــن مــن إمكانيــة التعافــي العالمــي بصفــة 

دائمــة، وتأثيــر تحــورات الفيــروس الجديــدة، وعــدم المســاواة فــي تقديــم اللقــاح.

ويــدرك الرؤســاء التنفيذيــون بــأن التمكيــن الرقمــي مــن مقومــات النجــاح األساســية فــي مشــهد ســريع التطــور؛ مــا يعنــي أن علــى الشــركات 
ــز علــى  ــة لخدمــة العمــالء، والتركي ــة مــع المكاتــب األمامي ــات الداخلي ــة )منصــات وتطبيقــات( لربــط مهــام مكاتــب العملي ــواة رقمي تأســيس ن
العميــل، مــع الحفــاظ علــى المرونــة فــي مواجهــة المخاطــر المحتملــة مثــل الهجمــات الســيبرانية، والتأكــد مــن مالءمــة أســلوب الشــركة، واتخــاذ 
ــادة تخصيــص  ــة مــن الشــركة أو إع ــازل عــن حصــص معين ــدة أو تن ــك يتضمــن اســتثمارات جدي قــرار بشــأن إســتراتيجية النمــو - ســواء كان ذل

النفقــات الرأســمالية لفــرص النمــو الرقمــي الجديــدة. 

ــر باالســتثمار فــي التقنيــات الجديــدة فقــط،  ــد التحويليــة الكاملــة مــن الرقمنــة، ال ينبغــي علــى الرؤســاء التنفيذييــن التفكي ولتحقيــق الفوائ
وإنمــا باالســتثمار فــي القــدرات البشــرية أيًضــا.

وأخيــًرا، يحــاول الرؤســاء التنفيذيــون أن يكونــوا أكثــر عزمــًا علــى النمــو إلــى حــد بعيــد، ويتوقعــون أن يســاعد هــذا فــي كســب ثقــة أصحــاب 
المصلحــة وبنــاء عالــم أكثــر ازدهــاًرا  واســتدامة. ويواصــل الرؤســاء التنفيذيــون العازمــون علــى النمــو وتحقيــق أهدافهــم والتزاماتهــم  الســابقة 

مــن خــالل برامــج قويــة فــي الحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات.

ويرتكز النمو المستدام إلى هذه األولويات الثالث.

تعافي النمو االقتصادي 
ــد-19، وُيعــد  ــن مــن انتهــاء جائحــة كوفي ــة عــدم اليقي ــى الرغــم مــن اســتمرار حال ــأنَّ ثقــة الشــركات بالنمــو قــد ازدادت عل يظهــر اســتطالعنا ب
الرؤســاء التنفيذيــون أكثــر تفــاؤاًل بالنمــو: إذ صــرح ألول مــرة، قبــل الجائحــة، فــي ينايــر/ فبرايــر 2020 أكثــر مــن 60٪ مــن الرؤســاء التنفيذييــن فــي 

العالــم بثقتهــم بتوقعــات نمــو االقتصــاد العالمــي خــالل الســنوات الثــالث المقبلــة.

ــادة النمــو فــي  ــة، إذ يتوقــع 80٪ منهــم زي ــل الجائح ــا قب ــن بالنمــو مســتويات م ــاوزت ثقــة الرؤســاء التنفيذيي ــا فــي الســعودية، فقــد تج أم
ــادة فــي النمــو علــى مســتوى شــركاتهم. ــم زي الســعودية ويتوقــع 90٪ منه

%84

%90

توقعات الرؤساء التنفيذيين للنمو 
تتجاوز مستويات ما قبل الجائحة:

من الرؤساء التنفيذيين واثقون من 
عات النمو في السعودية خالل  توقُّ

السنوات الثالث المقبلة.

من الرؤساء التنفيذيين واثقون من 
توقعات النمو لشركاتهم خالل السنوات 

الثالث المقبلة.
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تتوافــق التوقعــات االقتصاديــة مــع نتائــج االســتطالع، وفًقــا لتقريــر صنــدوق النقــد الدولــي الصــادر فــي أكتوبــر 2021م 
يتوقــع نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي للمملكــة العربيــة الســعودية بنســبة 2.8٪ فــي عــام 2021، و4.8٪ فــي عــام 2022، وهــي 

نســبة أعلــى مــن نســبة توقعــات النمــو فــي منطقــة الشــرق األوســط وآســيا الوســطى البالغــة ٪4.1. *

ــد لهــا مــن توظيــف الكفــاءات التــي تمتلــك المهــارات المناســبة.  ولتتمكــن الشــركات مــن إعــداد خطــط النمــو وتنفيذهــا، ال ب
وكشــف االســتطالع أن 92٪ مــن الرؤســاء التنفيذييــن فــي الســعودية يخططــون لزيــادة عــدد الموظفيــن خــالل الســنوات الثــالث 

المقبلــة، ونحــو نصــف هــذا الرقــم يخططــون لزيــادة عــدد الموظفيــن بنســبة تزيــد علــى ٪5. 

ويحــرص الرؤســاء التنفيذيــون فــي الســعودية علــى االســتثمار فــي التكنولوجيــا لدعــم النمــو أكثــر مــن نظرائهــم العالمييــن؛ 
إذ يخصــص 76٪ مــن الرؤســاء التنفيذييــن فــي الســعودية، مقارنــة بـــ 60٪ مــن الرؤســاء التنفيذييــن علــى مســتوى العالــم، 
رأس مــال لالســتثمار فــي شــراء التقنيــات الجديــدة، ويعــد أكبــر مــن رأس المــال المخصــص لالســتثمار فــي تطويــر مهــارات 

القــوى العاملــة.

»نحــن فــي طريقنــا إلــى التعافــي  بعــد الجائحــة، ونأمــل أن يكــون هــذا التعافــي مســتداًما علــى األمــد المتوســط – كمــا هــو 
واضــح فــي هــذا االســتطالع – رغــم أن أســعار الطاقــة والســلع األساســية مرتفعــة وخاصــة فــي أوروبــا، وقــد بــدت عالمــات 
ــم  ــد، ول ــات سالســل التوري ــًا أساســيًا مــن مكون ــة التعافــي. وتعــد الطاقــة مكون ــد خــالل مرحل الضغــط علــى سالســل التوري
ــس  ــرو، رئي ــدرو مون ــم«. آن ــل فــي العال ــم التعافــي بهــذا المســتوى مــن قب ــة اإلســتراتيجية أو حج ــت األهمي يســبق أن كان

ــدى كــي بــي إم جــي فــي الســعودية. ــة ل قطــاع الطاقــة والمــوارد الطبيعي

*صندوق النقد الدولي، رؤى االقتصاد العالمي: التعافي خالل الجائحة )أكتوبر 2021(

إنَّ الهدف المؤسسي هو األساس 
للتطوير في أي شركة، وسيبقى هو الدافع 

الحقيقي للنمو المستقبلي. 

عبدالعزيز الحربي
الرئيس التنفيذي لشركة معادن

أي من المخاطر اآلتية يشكل التهديد األكبر على نمو شركتك؟

20%خطر التغير المناخي/ البيئي

%18

%16

%12

%12

%8

%8

%4

%2

خطر التكنولوجيا المغيرة/ الناشئة

خطر سالسل التوريد

المخاطر الرقابية

المخاطر الضريبية

المخاطر السيبرانية

المخاطر التشغيلية

مخاطر العالمة التجارية/ السمعة

مخاطر توفر الكفاءات
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ستكون اإلستراتيجيات غير الطبيعية هي 
العامل الرئيس في تحقيق طموحات 

الرؤساء التنفيذيين للنمو في السعودية:

سيستخدمون في المقام األول طرق غير 
طبيعية، بما في ذلك التحالفات اإلستراتيجية 
مع أطراف خارجية  )30%(، وصفقات االندماج 

واالستحواذ )18%(، والمشاريع المشتركة )%18(.

يرون أّن النمو الطبيعي – مثل: االبتكار والبحث 
والتطوير – هو أهم طريق لتحقيق النمو.

ــب(  ــون فــي الســعودية )بالترتي ــث حــدد الرؤســاء التنفيذي ــدة المتعلقــة بالنمــو، حي ــدء الجائحــة ظهــرت مجموعــة مــن المخاطــر الجدي ــذ ب من
ــرة، ومخاطــر سالســل التوريــد، علــى أنهــا أكبــر ثالثــة مخاطــر تهــدد النمــو، فــي حيــن كانــت  مخاطــر التغيــر المناخــي، ومخاطــر التكنولوجيــا المغيِّ
المخاطــر الثالثــة األولــى بالنســبة للرؤســاء التنفيذييــن فــي العالــم هــي مخاطــر سالســل  التوريــد، ومخاطــر األمــن الســيبراني، ومخاطــر 

التغيــر المناخــي بنســبة 12٪ لــكل منهــا.

وتعــد مخاطــر التغيــر المناخــي مصــدر قلــق طويــل األجــل بالنســبة للرؤســاء التنفيذييــن، فقــد احتلــت المرتبــة األولــى فــي ملــف المخاطــر 
ــرة هــو كيفيــة إدراجهــا فــي أجنــدة األعمــال منــذ عــام 2020: لديهــم، ومــا يميــز مخاطــر سالســل التوريــد ومخاطــر التكنولوجيــا المغيِّ

ــن فــي الســعودية إن  ــر 74٪ مــن الرؤســاء التنفيذيي ــام 2020: ويذك ــدءًا مــن ع ــا بنســبة 16٪ ب ــد ارتفاًع  شــهدت مخاطــر سالســل التوري
ــذ بدايــة الجائحــة. سالســل التوريــد لديهــم كانــت تحــت ضغــط متزايــد من

 ازدادت مخاطــر التقنيــات المغّيــرة بنســبة 8٪ عــن عــام 2020: كنتيجــة لزيــادة هــذه المخاطــر، حيــث يحــول الرؤســاء التنفيذيــون فــي 
ــا فــي تحقيقهــا، ويعتقــد 88٪ مــن الرؤســاء التنفيذييــن فــي الســعودية إن  ــرة للمضــي قدًم ــا المغيِّ الســعودية المــوارد نحــو التكنولوجي

ــي مــن التقــادم الرقمــي. ــي تعان ــب األعمــال الت ــة وتجن ــو الفــرص الرقمي ــه االســتثمارات نح عليهــم اإلســراع فــي توجي

قــال كنــان نويالتــي، رئيــس االستشــارات فــي المنطقــة الشــرقية ورئيــس استشــارات سالســل التوريــد والمشــتريات لــدى 
كــي بــي إم جــي فــي الســعودية: »لقــد أدت الجائحــة إلــى زيــادة المخاطــر المتعلقــة بسالســل التوريــد، وســيكون تأثيرهــا دائمــًا علــى 
التجــارة«. وأضــاف نويالتــي: »نالحــظ جميعــًا كيــف تتوصــل الشــركات إلــى حلــول جديــدة باســتمرار وتســتثمر بقــوة لضمــان دخــول البضائــع 

وخروجهــا فــي الوقــت المحــدد«.

القيادة بعزم
أدى التــراوح بيــن التغيــر المناخــي والتوتــرات االجتماعيــة إلــى التشــكيك فــي الــدور الــذي تلعبــه الشــركات فــي العالــم اليــوم، وفــي الســياق 
نفســه، ازدادت توقعــات أصحــاب المصلحــة لنمــو الشــركات، فــي حيــن تخضــع أعمــال الشــركات وقــادة األعمــال لمزيــد مــن الحيطــة والحــذر. 
ويهــدف الرؤســاء التنفيذيــون اليــوم إلــى تحقيــق اإليــرادات التــي يتوقعهــا المســتثمرون؛ ممــا يســاعد فــي بنــاء مســتقبل أفضــل للمجتمــع.

ويعــد الهــدف المؤسســي هــو العامــل الرئيــس لتحقيــق تلــك األهــداف؛ ألن األفــراد اليــوم أصبحــوا مهتميــن أكثــر مــن أي وقــت مضــى، 
بقيــم الشــركات التــي يتعاملــون معهــا وأصبــح هــدف الشــركة ذو صلــة وثيقــة بدورهــا فــي المجتمــع، وتأثيرهــا فــي البيئــة، وكيفيــة اكتســابها 

لقيمتهــا، وتعاملهــا مــع المجتمــع.

قــال عبــد العزيــز الحربــي، الرئيــس التنفيــذي لشــركة معــادن )شــركة التعديــن العربيــة الســعودية(: »يعــد الهــدف المؤسســي 
أساســي لتطويــر أي شــركة وســيبقى الدافــع الحقيقــي للنمــو المســتقبلي فــي شــركة معــادن«. وأضــاف الحربــي: » أسســت شــركة معــادن 
لتقديــم المنفعــة كشــركة وطنيــة رائــدة فــي مجــال التعديــن فــي الســعودية، مــن خــالل تعظيــم اإلنتــاج مــن المــوارد المعدنيــة الهائلــة فــي 
الســعودية، ويتجســد هــذا الهــدف فــي رؤيــة شــركتنا ورســالتها وقيمهــا وإســتراتيجيتها، وهــو مــا مّكننــا مــن تحقيــق المنفعــة المســتمرة 

للمجتمــع واالقتصــاد الوطنــي وعمالئنــا وموظفينــا والمســاهمين لدينــا«.

ف قــادة األعمــال  ــدى كــي بــي إم جــي فــي الســعودية: »لقــد تصــرَّ ــر ل ــينو، رئيــس استشــارات األفــراد والتغيي ــت ِنعــم َس قال
ــان، فــي الوقــت الحاضــر وفــي  ــان الميزت ــوا لموظفيهــم«. وأضافــت َســينو: » ســتبقى هات ــاء الجائحــة، وأنصت بعــزم وبطريقــة هادفــة أثن

ــذي«. ــى المســتوى التنفي ــف عل ــاء التوظي ــر أثن ــال كبي ــن، وســيكون عليهمــا إقب ــد القــادة الناجحي ــاًرا لتحدي المســتقبل، معي
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يــدرك الرؤســاء التنفيذيــون أهميــة الهــدف المؤسســي. فقــد خلــص االســتطالع إلــى أن 84٪ مــن الرؤســاء التنفيذييــن 
ــق المنفعــة  ــق هدفهــم بخل ــة، و80٪ منهــم يتعل ــاء عالمتهــم التجاري ــأنَّ الهــدف هــو أمــر أساســي لبن ــوا ب فــي الســعودية قال
لموظفيهــم، وهــذا يعكــس تحــول الشــركات إلــى رأســمالية أصحــاب المصلحــة المتعدديــن، حيــث يقــول مــا يقــارب مــن ثلثــي 
ــزوا بشــكل  الرؤســاء التنفيذييــن فــي الســعودية أنَّ الهــدف المؤسســي هــو األمــر األهــم لشــركاتهم، و14٪ منهــم فقــط رك

كامــل علــى إدارة منفعــة المســاهمين.

ويجــد الرؤســاء التنفيذيــون المنفعــة الماليــة مــن األهــداف المشــتركة أيًضــا، ففــي الســعودية 84٪ مــن الرؤســاء التنفيذييــن 
قالــوا بــأنَّ الهــدف يلعــب دورًا مهمــًا فــي زيــادة األداء المالــي، بينمــا قــال 90٪ منهــم بأنــه يســاعد فــي زيــادة العائــد اإلجمالــي 

للمســاهمين؛ ممــا يتيــح للشــركة التركيــز علــى األمــور األكثــر أهميــة. 

تسريع النمو واألجندة الرقمية
ــرات  ــة –الســيما التغي ــاء الجائح ــر األســواق أثن ــة تغي ــى االســتجابة الســريعة لكيفي ــون يتطلعــون إل نظــرًا ألن الرؤســاء التنفيذي
الرقميــة فــي تفضيــالت المســتهلكين- فمــن المرجــح أن تكــون صفقــات االندمــاج واالســتحواذ عامــاًل رئيســًيا فــي بنــاء قــدرات 

جديــدة بشــكل ســريع واالســتفادة مــن فــرص النمــو.

ــة،  ــالث المقبل ــى عقــد صفقــات فــي الســنوات الث ــن فــي الســعودية بأنهــم يتطلعــون إل وقــال 86٪ مــن الرؤســاء التنفيذيي
وأكــدَّ 42٪ منهــم علــى ارتفــاع شــهيتهم لعقــد صفقــات اندمــاج واســتحواذ، أي ضعــف مســتوى مــا قبــل الجائحــة تقريًبــا، وعلــى 

المســتوى العالمــي، ارتفــع هــذا الرقــم مــن 32٪ إلــى ٪50.

وأكــد وليــد فطانــي، الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة صافــوال، هــذا االتجــاه مــن منظــور مجموعــة اســتثمارية إســتراتيجية 
فــي مجــال صناعــة األغذيــة والتجزئــة، حيــث قــال: »نعتبــر صفقــات االندمــاج واالســتحواذ فرصــة للنمــو بســهولة وســرعة 
أكبــر فــي مجــال التجــارة اإللكترونيــة، والــذي شــهد نمــوًا كبيــرًا خــالل الجائحــة. كمــا أن صفقــات االســتحواذ هــي طريقــة جيــدة 
الســتقطاب المواهــب والمهــارات بشــكل غيــر ممكــن بالطــرق التقليديــة. وأخيــرًا تســاعد صفقــات االســتحواذ فــي بنــاء قــوة 

الســوق ووفــرة اإلنتــاج«. 

وباإلضافــة إلــى صفقــات االندمــاج واالســتحواذ، ســيكون للشــراكات والتعــاون فــي المجــال أهميــة كبيــرة فــي دفــع 
االبتــكار الرقمــي واكتســاب القــدرات التقنيــة. وســعيًا لتحقيــق النمــو، يعتــزم 68٪ مــن الرؤســاء التنفيذييــن فــي الســعودية 
ــارج  ــث خ ــع طــرف ثال ــر 64٪ منهــم بالشــراكة م ــدة، ويفك ــات جدي ــكار تقني ــى ابت ــز عل ــة ترك ــات صناعي ــى تحالف ــام إل االنضم

ــات. شــركاتهم كمــزود للبيان

وُيظهــر االســتطالع أن الرؤســاء التنفيذييــن فــي الســعودية أكثــر طموحــًا مــن الرؤســاء التنفيذييــن العالميين في إســتراتيجياتهم 
لالســتثمار فــي مجــال التقنيــة، حيــث قــال 88٪ منهــم، مقارنــة بـــ 78٪ علــى مســتوى العالــم، أنهــم بحاجــة إلــى اإلســراع فــي 

تحويــل االســتثمارات إلــى الفــرص الرقميــة، وتجنــب األعمــال التــي تعانــي التقــادم الرقمــي. 

وتؤكــد النتائــج التــي وصــل إليهــا االســتطالع علــى أن الشــركات الســعودية تميــل بشــكل كبيــر إلــى فكــرة االســتثمار فــي قطــاع 
التقنيــة، ويتصــدر هــذا قائمــة النمــو وخلــق المنفعــة لديهــم.

تعتبر صفقات االندماج واالستحواذ فرصة 
للنمو بسهولة وسرعة أكبر في مجال التجارة 

اإللكترونية، باإلضافة لتسهيلها لعمليات 
استقطاب المواهب وتعزيز القوة الشرائية. 

وليد فطاني
الرئيس التنفيذي لمجموعة صافوال
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أهداف موثوقة
ــة للشــركات، ويتوقــع أصحــاب المصلحــة الرئيســيون - مــن العمــالء إلــى  لقــد أصبــح الهــدف المؤسســي  اليــوم ضــرورة ملحَّ
المســتثمرين - أن يكــون للشــركات تأثيرهــا اإليجابــي علــى مجموعــة مــن المجــاالت، بــدًءا مــن زيــادة التنــوع وصــواًل إلــى 

ــب. ــة الكوك المســاعدة فــي حماي

ويتمثــل التحــدي المشــترك مــع الهــدف فــي إمكانيــة الرؤســاء التنفيذييــن لتحويلــه مــن أقــوال إلــى أفعــال حقيقيــة عبــر تنفيــذ 
التزاماتهــم . ويمكــن أن يســاعد التركيــز علــى برنامــج الحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات فــي تحديــد الفــرص 

والتحديــات الرئيســية والســماح للرؤســاء التنفيذييــن بتحديــد الطريقــة التــي يمكــن مــن خاللهــا تحقيــق هدفهــم.

األفراد أواًل من أجل تحقيق اإليرادات المجتمعية
ــدرك الرؤســاء  ــدم المســاواة، وي ــا ع ــة قضاي ــى معالج ــز عل ــرى مــع التركي ــة فــي االقتصــادات الكب ــرات االجتماعي ــد التوت تتصاع
التنفيذيــون هــذا التوجــه العــام، ويذكــر االســتطالع أنهــم يتبنــون الــدور الــذي يمكــن أن تلعبــه الشــركات فــي زيــادة اإليــرادات 

ــة علــى حــد ســواء.  ــرادات المجتمعي ــي اإلي ــة للمســاهمين وإجمال اإلجمالي

»يتعــرض الرؤســاء التنفيذيــون لضغــوط متزايــدة مــن أصحــاب المصلحــة لتحقيــق أهــداف الحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة 
ــال« - محمــد طــارق، رئيــس قســم خدمــات المراجعــة لــدى كــي بــي إم  الشــركات لمعالجــة القضايــا المجتمعيــة بشــكل فعَّ
جــي فــي الســعودية، وأضــاف طــارق: »مــن األهميــة بمــكان فــي مشــهد اليــوم أن تقــدم الشــركات وقياداتهــا أمثلــة واقعيــة 

عــن تفانيهــم فــي بنــاء مســتقبل أفضــل«.

يقــول 92٪ مــن الرؤســاء التنفيذييــن فــي الســعودية، مقارنــة بـــ 81٪ مــن الرؤســاء التنفيذييــن فــي العالــم، أن الجائحــة تســببت 
فــي تحــول تركيزهــم نحــو الجانــب االجتماعــي لبرامــج الحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات. وقــال عبد اللــه الخليفة، 
الرئيــس التنفيــذي لمصــرف اإلنمــاء: »بصفتنــا مصرفــًا إســالميًا، فــإن العديــد مــن المواضيــع المتعلقــة بالحوكمــة البيئيــة 
َنــة مســبًقا فــي خطــة عمــل اإلنمــاء وإســتراتيجيته«، وأضــاف الخليفــة: »نهــدف إلــى لعــب  واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات مضمَّ
دور رائــد فــي تمويــل مشــاريع الطاقــة المتجــددة، ونعمــل بالفعــل علــى تجديــد شــبكة فروعنــا لتخفيــض مســاحة مكاتبنــا، كمــا أن 

درجــة الرقمنــة العاليــة تجعلنــا أكثــر مراعــاة للبيئــة«.

يتزايــد الضغــط علــى الرؤســاء التنفيذييــن لتحقيــق أهــداف الحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات، 82٪ مــن الرؤســاء 
ا وبشــكل متزايــد  التنفيذييــن فــي الســعودية و71٪ مــن الرؤســاء التنفيذييــن فــي العالــم يتوقعــون أن تــوكل إليهــم شــخصيًّ
مســؤولية دفــع عجلــة التقــدم فــي معالجــة القضايــا االجتماعيــة. والرؤســاء التنفيذيــون فــي الســعودية واثقــون مــن قدراتهــم 
علــى تحقيــق هــذه األهــداف، إذ قــال 30٪ منهــم فقــط، مقارنــة بـــ 56٪ علــى مســتوى العالــم، بأنهــم ســيواجهون بعــض التحديات 

فــي طريــق تحقيــق المتطلبــات المتعلقــة بالتنــوع والشــمول.

يتــم تشــجيع الشــركات فــي الســعودية علــى تطويــر برامــج قويــة فــي الحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات بعــد 
إطــالق شــبكة الميثــاق العالمــي لألمــم المتحــدة فــي الســعودية فــي ســبتمبر 2021، والتــي شــهدت انضمــام الســعودية 
إلــى شــبكة 69 دولــة أخــرى حــول العالــم. إن شــركات دول هــذه الشــبكة مدعــوة لمواءمــة إســتراتيجياتها وعملياتهــا التنفيذيــة مــع 

أفضــل الممارســات العالميــة المتعلقــة بحقــوق اإلنســان والبيئــة ومكافحــة الفســاد.

يتركز جزء من إستراتيجيتنا على فئة الشباب 
وتشجيع التثقيف المالي والشمول، ونهتم 

بتمكين المرأة عن طريق زيادة نسبة الموظفات 
وترقيتهم للوصول إلى المناصب العليا أيًضا. 

عبدالله الخليفة
الرئيس التنفيذي لمصرف اإلنماء
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التعاون لتعزيز االستدامة
إنَّ العمــل علــى الحــد مــن التغيــر المناخــي وتقليــل انبعاثــات الكربــون إلــى الحيــاد الصفــري ذو أهميــة كبيــرة فــي الوقــت الحالــي. 
ــة،  ــات الكربوني ــر المناخــي وتقليــل االنبعاث ــا االســتدامة، بمــا فــي ذلــك التغي حيــث ســيتطلب إحــراز تقــدم فــي معالجــة قضاي

تعــاون كل مــن الشــركات والحكومــة علــى حــد ســواء. 

وعلــى صعيــد الشــركات، يتطلــع الرؤســاء التنفيذيــون إلــى تخصيــص رأس مــال كبيــر لهــذه الجهــود، حيــث يخطــط 42٪ مــن 
الرؤســاء التنفيذييــن فــي الســعودية – و30٪ مــن الرؤســاء التنفيذييــن فــي العالــم- الســتثمار أكثــر مــن 10٪ مــن إيراداتهــم كــي 

يصبحــوا أكثــر اســتدامة. 

ــذي يشــغل أيضــًا منصــب عضــو مجلــس إدارة  ــة الســليمان، وال ــذي لمجموع ــس التنفي ــال ســعود الســليمان، الرئي ق
إيكيــا العالميــة لالســتدامة االســتراتيجية: »تخلــق االســتدامة فرصــًا تجاريــة جديــدة، وتفتــح آفاقــًا الســتثمارات وصناعــات جديــدة 
أيًضــا«، وأضــاف الســليمان: »إننــا نســتثمر اليــوم فــي نمــاذج عمــل جديــدة تقــوم علــى االقتصــاد التداولــي، بمــا فــي ذلــك 
ــن بذلــك حلــول إعــادة الشــراء المبتكــرة وننعــش أســواق البضائــع المســتعملة- والتــي تشــهد تحــواًل  التجــارة اإللكترونيــة – ونمكِّ
كبيــرًا علــى صعيــد تفضيــالت العمــالء وتوقعاتهــم وخاصــة جيــل األلفيــة والجيــل الــذي يليــه، وقــد نشــطت الجائحــة هــذا التوجــه، 

حيــث أصبــح النــاس مهتميــن بالقــدرة علــى تحمــل التكاليــف واالســتدامة«. 

ويتوقــع قــادة األعمــال مــن الحكومــات التزامــًا قويــًا ومنصًفــا، حيــث قــال 84٪ مــن الرؤســاء التنفيذييــن فــي الســعودية أن الحافــز 
الحكومــي مطلــوب لتعزيــز نطــاق االســتثمارات التــي يقــوم بهــا قــادة األعمــال فــي المجــال المناخــي. 

تأخــذ الحكومــة فــي الســعودية علــى عاتقهــا دوًرا كبيــًرا فــي تحويــل االقتصــاد نحــو الرؤيــة المســتدامة. وقــد أعلــن  صاحــب 
الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان ولــي العهــد فــي منتــدى مبــادرة الســعودية الخضــراء فــي أكتوبــر 2021، 

أنَّ الســعودية تهــدف إلــى تحقيــق الحيــاد الكربونــي الصفــري بحلــول عــام 2060.

ــا مــع رســالتي القطاعيــن العــام والخــاص للمســاهمة فــي االســتدامة، وضعــت أرامكــو الســعودية خطــط االســتدامة  وتضامًن
الخاصــة بهــا فــي منتــدى مبــادرة الســعودية الخضــراء أيًضــا، حيــث أعلــن عمــالق الطاقــة هنــاك بأنــه ســيصبح منتًجــا للطاقــة خــاٍل 
مــن الكربــون بحلــول عــام 2050م - علــى أن يتحقــق ذلــك تدريجًيــا عــن طريــق اســتبدال حــرق النفــط الخــام للطاقــة بالغــاز الطبيعــي 

فــي غضــون عشــر ســنوات.

ستؤدي أتمتة الخدمات اللوجستية والرقمنة 
إلى االستدامة في قطاع الخدمات 

اللوجستية، وذلك من خالل إيجاد حلول 
لوجستية ومنح المنتجات المستهلكة حياة ثانية 

عن طريق إعادة استخدامها. 

سعود السليمان
الرئيس التنفيذي لمجموعة السليمان

ما هي نسبة اإليرادات التي تتطلع إلى استثمارها في البرامج التي ستمّكن 
شركتك من أن تصبح أكثر استدامة؟
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ربط إستراتيجيات الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات بالعائد المالي
يســتطيع الرؤســاء التنفيذييــن اليــوم ربــط برامــج الحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات الخاصــة بهــم بمجــاالت األعمــال 
األخــرى، مثــل االبتــكار الرقمــي واألداء المالــي علــى نطــاق أوســع. ويــرى الرؤســاء التنفيذيــون فــي الســعودية أن المنفعــة الماليــة 
تكمــن فــي برامــج الحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات، ويعتقــد 60٪ منهــم بــأن برامــج الحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة 
وحوكمــة الشــركات تحســن األداء المالــي للشــركات، فيمــا يعتقــد 22٪ منهــم فقــط عكــس ذلــك، يــرى 36٪ مــن الرؤســاء أن برامــج 

الحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات تحســن األداء المالــي، بينمــا يــرى 23٪ منهــم بأنهــا تْضِعــف األداء المالــي.

قالــت دينــا النهــدي، الرئيــس التنفيــذي شــركة تقنيــة تحســين البيئــة "إنتــك": »تســتطيع الشــركات تحقيــق فوائــد ماليــة 
حقيقيــة فقــط عندمــا تلتــزم بالمســاهمة الكاملــة فــي الحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات«، وأكــدت النهــدي: »أن 
هــذا يجــب أن يكــون باإلضافــة إلــى تضميــن تقريــر الحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات فــي التقريــر الســنوي وفًقــا 
للتوجــه العالمــي«، ثــم أضافــت النهــدي: »عندمــا تقــوم إحــدى الشــركات بتعديــل إســتراتيجيتها وأســلوب عملهــا وخطتهــا التنفيذيــة 
ــى 6٪ فــي  ــا نتوقــع نمــو إيراداتهــا بنســبة تصــل إل ــة وحوكمــة الشــركات، فإنن ــة واالجتماعي ــادئ الحوكمــة البيئي للتوافــق مــع مب
غضــون 5-7 ســنوات، وباســتخدام أســاليب االقتصــاد التداولــي، يمكــن أن تتدفــق لهــا إيــرادات جديــدة، مــع خفــض التكاليــف 

التشــغيلية بنســبة تصــل إلــى 8٪ - مــع األخــذ فــي الحســبان االســتثمارات األوليــة أثنــاء إعــادة الهيكلــة والتمكيــن الرقمــي«.

ومــن المالحــظ تزايــد تدقيــق المســتثمرين علــى أداء الشــركات فــي مجــال الحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات 
وبنســبة أعلــى فــي الســعودية، إذ بّيــن 78٪ مــن الرؤســاء التنفيذييــن فــي الســعودية تزايــد الطلــب مــن قبــل أصحــاب المصلحــة 
- مثــل الشــركات االســتثمارية والجهــات التنظيميــة والعمــالء – علــى اإلفصــاح والشــفافية بشــأن مســائل الحوكمــة البيئيــة 
ــك بشــكل  ــن تفســير ذل ــم، ويمك ــى مســتوى العال ــن عل ــة بـــ 58٪ مــن الرؤســاء التنفيذيي ــة وحوكمــة الشــركات، مقارن واالجتماعي
جزئــي باعتبارهــا موضوعــًا حديثــًا نســبًيا فــي أجنــدة الشــركات فــي الســعودية، لــذا يتطلــع الرؤســاء التنفيذيــون إلــى البقــاء فــي 
المقدمــة، ويشــعرون بقــدر مــن الضغــط إلعــداد التقاريــر المتعلقــة بالحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات والتأكيــد علــى 
الشــفافية مــن قبــل الجهــات التنظيميــة بنســبة )44٪( والشــركات االســتثمارية بنســبة )41٪(، فضــاًل عــن العمــالء بنســبة )٪10(.

علــق أويــس شــهاب، رئيــس قطــاع الخدمــات الماليــة لــدى كــي بــي إم جــي فــي الســعودية: »يســتجيب الرؤســاء التنفيذيــون فــي 
العالــم لرغبــة أصحــاب المصلحــة بجعــل أهــداف شــركاتهم متوافقــة مــع برامــج الحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات 
ــف  ــد مــن وكاالت التصني ــة واالهتمــام المتزاي ــة العالمي ــى األســواق المالي ــاح عل بشــكل مباشــر«. وأضــاف شــهاب: »إن االنفت

ــز البنــوك الســعودية علــى توجيــه أولوياتهــا نحــو الحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات«. والتقييــم حفَّ

من الرؤساء التنفيذيون في السعودية حّولوا تركيزهم نحو الجانب %92
االجتماعي لبرامج الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات 

الخاصة بهم إثر الجائحة.
ستتمكن الشركات من تحقيق فوائد مالية 

حقيقية فقط عندما تلتزم بالمساهمة الكاملة 
في برامج الحوكمة البيئية واالجتماعية 

وحوكمة الشركات. 

دينا النهدي
الرئيس التنفيذي لشركة تقنية تحسين البيئة 

"إنتك"
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المرونة الرقمية
تذليل العقبات

يــدرك الرؤســاء التنفيذيــون بــأن المرونــة الرقميــة تكمــن فــي إمكانيــة خلــق مصــادر جديــدة للمنفعــة فــي شــركاتهم، وفــي حيــن 
تتصــف الرقمنــة بكونهــا فرصــة، إال أنهــا تعــّد مــن المخاطــر أيًضــا: فالتســريع فــي تبنــي التقنيــات الرقميــة يعنــي أن أســاليب 

العمــل التــي كانــت موجــودة منــذ ســنوات يمكــن أن تصبــح غيــر صالحــة بشــكل مفاجــئ.

ــرة وحمايــة  تعــد المرونــة الرقميــة إســتراتيجية رئيســية إلبقــاء الشــركات فــي المقدمــة، ألنهــا تســاعد فــي تحديــد التقنيــات المغيِّ
ــز حوكمــة  ــإن تعزي ــن فــي الســعودية، ف ــرد تنفيذهــا. وبالنســبة للرؤســاء التنفيذيي ــدات الســيبرانية بمج الشــركات مــن التهدي
ــة. واإلســتراتيجية  ــة الرقمي ــاء المرون ــة التشــغيلية والقــدرة علــى التعافــي مــن األزمــات، هــي اإلســتراتيجية األهــم لبن المرون

اإلضافيــة التــي ذكرهــا الرؤســاء التنفيذيــون هــي أمــن سالســل التوريــد ونظــام المورديــن الخاصــة بهــم.

ــال – وقــد قّلــت  يعتقــد 66٪ مــن الرؤســاء التنفيذييــن فــي الســعودية أنهــم يؤثــرون فــي القطــاع الــذي يعملــون فيــه بشــكل فعَّ
النســبة عــن 86٪ مــن االســتطالع الســابق خــالل الجائحــة، وانخفضــت نســبة الرؤســاء التنفيذييــن الذيــن يــرون التقنيــات المغيــرة 

باعتبارهــا فرصــة أكثــر مــن كونهــا تهديــدًا مــن 88٪ إلــى ٪72.

ونتيجــة لهــذا الحــذر، تعمــل الشــركات فــي الســعودية علــى تكثيــف إســتراتيجيات االســتثمار الرقمــي الخاصــة بهــا، ويــرى ٪68 
مــن الرؤســاء التنفيذييــن فــي الســعودية بضــرورة وضــع إســتراتيجية اســتثمار رقميــة قويــة تهــدف إلــى ضمــان التبنــي الســريع 

أو حتــى دفــع الشــركة لتكــون الُمنتــج والمبتكــر األول.

وقــال عبــد العزيــز البــوق، الرئيــس التنفيــذي لشــركة التعاونيــة للتأميــن، مؤكــًدا علــى أهميــة االبتــكار: » إن شــركة 
التعاونيــة أثبتــت قدرتهــا علــى إيجــاد ســوق وتزويــده بخدمــات ذات منفعــة مشــتركة بــداًل مــن تقديــم خدمــات التأميــن األساســية 
فقــط«، وأضــاف عبدالعزيــز: »لقــد أطلقنــا برامــج جديــدة للتأميــن علــى الســيارات والتأميــن الصحــي، مبنيــة علــى أســاس مبــدأ 
ــنوا ســلوكهم فــي القيــادة، أو اتخــذوا قــرارات حكيمــة  مكافــأة تحســين الســلوك، ومــن خــالل هــذا المبــدأ، يكافــأ العمــالء إذا حسَّ

بشــأن صحتهــم البدنيــة والغذائيــة والنفســية«.

أصبح قطاع التأمين يعتمد بشكل متزايد 
على علم البيانات والرقمنة والذكاء 

االصطناعي، مستخدمًا هذه المفاهيم 
لتحفيز العمالء نحو سلوك أفضل. 

عبد العزيز البوق
الرئيس التنفيذي لشركة التعاونية للتأمين

يعتقد الرؤساء التنفيذيون في السعودية أنهم بحاجة إلى اإلسراع في تحويل االستثمارات نحو 
الفرص الرقمية والتخلص من األعمال التي تعاني من التقادم الرقمي:
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وأشــار أحمــد بــن داود الرئيــس التنفيــذي لشــركة بــن داود القابضــة إلــى تغّيــر ســلوك المســتهلكين إثــر الجائحــة قائــاًل: 
»لقــد غيــرت جائحــة كوفيــد-19 عــادات المســتهلكين بســرعة غيــر مســبوقة – ونتوقــع بقــاء بعــض هــذه التغييــرات بعــد انتهــاء 
الجائحــة، إذ إن الزيــادة الكبيــرة فــي شــراء التموينــات عبــر اإلنترنــت تدلنــا علــى التفاعــل المتزايــد للعمــالء مــع األنشــطة التجاريــة 
عبــر المنصــات المتعــددة والمختلفــة، وكذلــك توقعاتهــم لتجربــة تســوق مالئمــة، وتركــز إســتراتيجية االســتثمار الرقمــي لدينــا 

علــى منــح عمالئنــا تجربــة مناســبة عبــر مختلــف القنــوات«.

بناء مستقبل عمل مرن
مــع عــودة الموظفيــن إلــى أماكــن عملهــم واعتمــاد الحكومــات علــى الشــركات إلعــادة األعمــال إلــى مــا كانــت عليــه، يركــز الرؤســاء 

التنفيذيــون علــى المرونــة فــي العمــل أكثــر مــن تركيزهــم علــى إجــراء تغييــرات شــاملة علــى مســاحة المكاتــب والشــركات.  

يخطــط 8٪ فقــط مــن الرؤســاء التنفيذييــن فــي الســعودية لتقليــل مســاحة شــركاتهم ومكاتــب العمــل فيهــا )أو قامــوا بالتقليــل 
منهــا بالفعــل(، مقارنــة بـــ 21٪ مــن الرؤســاء التنفيذييــن فــي العالــم، ويعــد هــذا انخفاًضــا حــاًدا مقارنــة بنتائــج اســتطالع رؤى 
الرؤســاء التنفيذييــن لعــام 2020 والــذي تــم إجــراؤه فــي يوليــو / أغســطس 2020 فــي ذروة الجائحــة، حيــث كان 69٪ مــن الرؤســاء 
التنفيذييــن فــي العالــم يخططــون لهــذا حينهــا. ومــع ذلــك، قــال 32٪ مــن الرؤســاء التنفيذييــن فــي المملكــة، مقابــل 37٪ علــى 

مســتوى العالــم: أن معظــم الموظفيــن لديهــم ســيعملون عــن ُبعــد علــى األقــل يوميــن أو أكثــر خــالل األســبوع.

ويبقــى الرؤســاء التنفيذيــون مرنيــن فــي نهايــة المطــاف، إذ يرغــب 68٪ مــن الرؤســاء التنفيذييــن فــي الســعودية بعقــد نســبة 
كبيــرة مــن اجتماعــات اإلدارة العليــا عــن بعــد، و 28٪ منهــم يتطلعــون لتوظيــف الكفــاءات التــي تعمــل عــن بعــد.

وقــال إســالم البيــاع، رئيــس قســم االستشــارات لــدى كــي بــي إم جــي فــي الســعودية: »يتضــح دعــم الرؤســاء 
التنفيذييــن للتحــول الرقمــي فــي إســتراتيجيات االســتثمار لدىهــم مــن خــالل اقتنائهــم لتقنيــات جديــدة والعمــل علــى رفــع مهــارات 
الموظفيــن لديهــم«. وأضــف البيــاع: »يكشــف هــذا أهميــة التأكــد مــن أن األفــراد - وليســت األنظمــة فقــط - جاهزون للمســتقبل«.

إنَّ الزيادة الكبيرة في شراء التموينات عبر 
اإلنترنت تدلنا على تفاعل العمالء المتزايد 

مع األنشطة التجارية عبر المنصات المختلفة 
والمتعددة وكذلك توقعاتهم لتجربة تسوق 

مالئمة. 

أحمد بن داود
الرئيس التنفيذي - شركة بن داود القابضة

ما التأثير الذي تتوقع أن تتركه الجائحة على شركتك في السنوات الثالث المقبلة؟ 

تعزيز التوازن بين العمل والحياة الشخصية  
بشكل أفضل

عقد اجتماعات اإلدارة العليا عن بعد

ضمان مرونة سلسلة التوريد

عمل غالبية الموظفين عن بعد لمدة 
يومين على األقل في األسبوع

إنشاء مساحات مكتبية مشتركة لتحقيق 
المزيد من المرونة

توظيف كفاءات تعمل عن بعد

تقليل مساحة مكاتب العمل والشركات

%74

%68

%56

%32

%30

%28

%8
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الشراكات من أجل التحول وسرعة االستجابة
تعمــل الشــركات فــي جميــع أنحــاء العالــم كجــزء مــن المنظومــة الرقميــة وتتعــاون مــع الشــركاء والمورديــن وحتــى المنافســين 
لتحقيــق األداء التشــغيلي، وتحديــد قنــوات إيــرادات رقميــة جديــدة، وابتــكار تجــارب عمــالء رقميــة مقنعــة لتحقيــق هــدف الشــركة، 
ويــدرك الرؤســاء التنفيذيــون فــي الســعودية أهميــة التعــاون واتبــاع األســاليب المرنــة، حيــث اتفــق 68٪ منهم على أن الشــراكات 

الجديــدة هــي عامــل أساســي لمواصلــة وتيــرة التحــول الرقمــي.

وأشــار أنــس صالــح الصيرفــي، الرئيــس التنفيــذي لشــركة الصالحــات القابضــة إلــى أهميــة الشــراكات قائــاًل: »النمــو 
عبــر الشــراكات هــي الطريقــة المفضلــة للنمــو لدينــا«. وأضــاف الصيرفــي: »عنــد الدخــول فــي مجــاالت جديــدة، مثــل مجــال 
تطويــر مرافــق الرعايــة الصحيــة، فإننــا نعمــل مــع شــركاء دولييــن يتيحــون لنــا الوصــول إلــى الجهــات الصحيحــة والشــراكات 
المناســبة، باإلضافــة للخبــرات والمشــغلين المناســبين، وبهــذه الطريقــة، نكــون قــد تمكنــا مــن تحقيــق نصــف الخبــرة منــذ 

ــوع المســتمر«. ــة شــركتنا مــن خــالل التن ــا بعدهــا تنمي ــة، ويمكنن البداي

وقــد قــال أديــب كلــزي، رئيــس استشــارات تجربــة العمــالء وتحــول األعمــال والحوســبة الســحابية، لــدى كــي بــي 
إم جــي فــي الســعودية: »يســعى قــادة األعمــال بشــكل متزايــد إلــى إقامــة شــراكات تعــزز المرونــة وتحقــق أجنــدات التحــول 
الرقمــي الخاصــة بهــم«. مضيفــًا: »تشــكل الشــركات تحالفــات وشــراكات لتنميــة خبراتهــا واستكشــاف أســواق جديــدة، وال ســيما 

فــي مجــاالت الحوســبة الســحابية وتجــارب العمــالء«.

ويظهــر االســتطالع أن األمــن الســيبراني يعــد إحــدى أهــم األولويــات لــدى الرؤســاء التنفيذييــن، مــع اإلشــارة إلــى ضــرورة بنــاء 
ــم، أن أمــن  ــن فــي العال ــن فــي الســعودية، و79٪ مــن الرؤســاء التنفيذيي ــرى 80٪ مــن الرؤســاء التنفيذيي ــة، وي أنظمــة دفاعي
المعلومــات أصبــح ذو أهميــة إســتراتيجية وميــزة تنافســية محتملــة للمؤسســات، فــي حيــن أن نســبة الرؤســاء التنفيذييــن 
فــي الســعودية ممــن هــم مســتعدون لمواجهــة هجــوم ســيبراني هــي 76٪، وهــذه نســبة أعلــى مقارنــة بـــ 58٪ مــن الرؤســاء 

التنفيذييــن فــي العالــم.

ونظــًرا ألن المؤسســات تقــوم بتوصيــل أنظمتهــا رقمًيــا ومشــاركة بياناتهــا مــع الشــركاء، فإنهــا تحتــاج إلــى التأكــد مــن أن 
األنظمــة والبيانــات - وخاصــة بيانــات العمــالء – آمنــة، وتســاعد ممارســات األمــن الســيبراني المســتدامة والهادفــة فــي تقويــة 
ــر االســتطالع أن الرؤســاء التنفيذييــن فــي  ــة، وتجنــب الهجمــات، وتعــزز الثقــة فــي أمــان الشــركات، كمــا يذك األنظمــة الرقمي

ــاء األمــن الســيبراني مــع الشــركاء واألنظمــة البيئيــة. الســعودية يدركــون أهميــة بن

ويركــز الرؤســاء التنفيذيــون بشــكل متزايــد علــى األمــن الســيبراني الــذي يمتــد إلــى خــارج الشــركة، حيــث قــال 72٪ مــن الرؤســاء 
التنفيذييــن فــي الســعودية إن حمايــة سالســل التوريــد ونظــام المورديــن ال تقــل أهميــة عــن دفاعاتهــم الســيبرانية الداخليــة، 
ويقــول 94٪ مــن الرؤســاء التنفيذييــن فــي الســعودية - مقارنــة بـــ 81٪ علــى مســتوى العالــم - إن بنــاء ثقافــة األمــن الســيبراني 

ال تقــل أهميــة أيضــًا عــن بنــاء الضوابــط التقنيــة.

وتأكيــدًا علــى هــذا قــال تــون ديمونــت، رئيــس استشــارات األمــن الســيبراني لــدى كــي بــي إم جي في الســعودية: 
»يجــب علــى الرؤســاء التنفيذييــن التأكــد مــن أن إســتراتيجيتهم الحاليــة لألمــن الســيبراني تتوافــق مــع إســتراتيجية الشــركة 
ــد هــذه  ــت: »عن ــة الشــركة«. وأضــاف ديمون ــى بني ــة األمــن الســيبراني عل ــة المعلومــات، وأن تنعكــس بني وإســتراتيجية تقني

الحالــة فقــط ســتكون إســتراتيجية األمــن الســيبراني فــي أفضــل حاالتهــا«.

العمل مع شركاء دوليين جدد يتيح لنا 
الوصول إلى العالقات والشراكات 

المناسبة، باإلضافة للحصول على الخبرات 
التشغيلية المطلوبة، ودعم التنوع في 

عملنا. 

أنس صالح الصيرفي
الرئيس التنفيذي - الصالحات القابضة
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عات مستقبلية تطلُّ
يمكن للرؤساء التنفيذيين التركيز على المجاالت الثالثة التالية والعمل عليها إذا ما أرادوا زيادة النمو وتجاوز تأثير الجائحة.

النمو والمرونة
تعاملــت العديــد مــن الشــركات مــع الجائحــة بحكمــة، وأظهــرت 
ــرات المســتمرة وحــاالت االضطــراب  ــة فــي مواجهــة التغيي مرون
فــي  رئيســي  عامــل  هــي  المرونــة  وســتكون  اليقيــن.  وعــدم 
التعافــي االقتصــادي ، إلــى جانــب تدخــالت محــددة - كإدارة مخاطر 
وســيحتاج   - الســيبرانية  الدفاعــات  وإنشــاء  الكفــاءات  توظيــف 
الرؤســاء التنفيذيــون إلــى توظيــف أشــخاص يتمتعــون بالمرونــة، 

ــن: ــى أولويتي ــز عل ــا نرك وهن

بالبيانــات  رقميــًا  ممكنيــن  موظفيــن  وجــود 
فــي  للمســاهمة  يحتاجونهــا  التــي  والمهــارات 
نجــاح منشــآتهم، إلعطائهــم القــدرة علــى االســتجابة 

الناشــئة. للتهديــدات  مبتكــر  بشــكل  الســريعة 

التحــّول إلــى أســاليب العمــل المرنــة والرقميــة. 
علــى الرغــم مــن أن الجائحــة أصبحــت فــي مرحلــة أســهل 
ــت  إلدارتهــا والتعامــل معهــا، إال أن المؤسســات مــا زال
المرنــة  العمــل  أنظمــة  فــي  االســتثمار  إلــى  بحاجــة 

والرقميــة لالســتعداد ألي أزمــات مســتقبلية.

واالجتماعيــة  البيئيــة  الحوكمــة  اســتثمارات  تحديــد 
المنفعــة  لتحقيــق  الضروريــة  الشــركات  وحوكمــة 
االنبعاثــات  مــن  التقليــل  جهــود  مثــل  األجــل،  طويلــة 
الحلــول  فــي  االســتثمار  تشــمل  أن  ويجــب  الكربونيــة. 
المتعلقــة  والمخاطــر  االســتدامة  فــرص  لدعــم  الرقميــة 
البيئيــة  الحوكمــة  بهــا، وكذلــك، تحديــد إمكانيــة مبــادرات 
واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات علــى زيــادة نمــو اإليــرادات 
للمنتجــات  االبتــكار  فــرص  خــالل  مــن  مباشــر  بشــكل 

الجديــدة. والخدمــات 

البيئيــة  الحوكمــة  أداء  لقيــاس  معاييــر  وضــع 
والتــي ستســاهم  الشــركات،  واالجتماعيــة وحوكمــة 
فــي تحديــد مســتوى طمــوح الشــركة وتؤكــد علــى تمكنهــا 
البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة  الحوكمــة  تجربــة  نقــل  مــن 
وأصحــاب  االســتثمارية  للجهــات  مقنــع  بشــكل  الشــركات 

اآلخريــن. المصلحــة 

يجــب أن يســتثمر الرؤســاء التنفيذيون فــي المهارات 
وال  التقنيــات.  تحديــث  إلــى  باإلضافــة  الرقميــة، 
يقتصــر األمــر علــى إمكانيــة األفــراد مــن اســتخدام هــذه 
تعزيــز  فــي  المســاعدة  مــن  يبــدأ  بــل  الجديــدة،  األدوات 
بشــكل  األفــراد  يتطلــع  وحينهــا  أواًل،  الرقميــة  الثقافــة 

طبيعــي إلــى دمــج التقنيــة فــي أعمالهــم.

ربــط  يضمنــوا  أن  التنفيذييــن  الرؤســاء  علــى  يجــب 
القــرارات المتعلقــة بمســتقبل العمــل بعمــق مشــاركة 
هــا. يحــرص  الموظفيــن والتزامهــم تجــاه الشــركة ونموِّ
القــادة علــى رؤيــة موظفيهــم يعــودون إلــى أماكــن العمــل، 
إال أن العديــد مــن الموظفيــن مــا يزالــون قلقيــن وراغبيــن 
بالتمســك بالعمــل عــن بعــد لمــا يملكــه من أفضليــه بنظرهم. 

الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة 
الشركات والعائد المالي 

مــا  التنفيذييــن  الرؤســاء  مــن  كبيــًرا  عــدًدا  أن  االســتطالع  يظهــر 
يزالــون غيــر مقتنعيــن بالتأثيــر المالــي اإليجابــي لبرامــج الحوكمــة 
البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات، وللمســاعدة للربــط بيــن 
الحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات والنمــو المالــي، 

يحتــاج الرؤســاء التنفيذيــون إلــى التركيــز علــى مجاليــن:

مستقبل العمل
يــدرك الرؤســاء التنفيذيــون أن مســتقبل العمــل ال يتوقــف عنــد 
مــكان وجــود األفــراد العامليــن، بــل يمكــن للشــركات ذات األداء 
المرتفــع عــرض إمكانياتهــا التقنيــة فــي صقــل مهــارات موظفيهــا، 
مــا يعنــي توفيــر قــوى بشــرية عاملــة رقميــة ذات مهــارات عاليــة 

وحمــاس وتعمــل بســرعة ومرونــة.
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المنهجية والشكر
ــا مــن كبــرى الشــركات فــي العالــم. ويعــد  يقــدم اســتطالع كــي بــي إم جــي لــرؤى الرؤســاء التنفيذييــن لعــام 2021م نظــرة عميقــة لمــدة ثــالث ســنوات، شــارك فيهــا 1325 رئيًســا تنفيذيًّ
هــذا االســتطالع جــزءًا مــن سلســلة االســتطالعات الســنوية التــي تجريهــا كــي بــي إم جــي العالميــة حــول رؤى الرؤســاء التنفيذييــن، وتقــدم مــن خاللــه منظــوًرا فريــًدا لتحــول رؤى 

الرؤســاء التنفيذييــن خــالل مــدة الجائحــة، وتطّلعهــم للتعافــي االقتصــادي بعدهــا، وتمكننــا هــذه االســتطالعات الدوريــة مــن قيــاس مــدى تطــور منهجيــة التفكيــر لديهــم.

يمثــل الرؤســاء التنفيذيــون الخمســون فــي الســعودية نســبة كبيــرة مــن االقتصــاد الســعودي ويمثلــون شــركات تزيــد إيراداتهــا عــن 500 مليــون دوالر أميركــي، 60 فــي المائــة مــن 
هــذه الشــركات تزيــد إيراداتهــا عــن مليــار دوالر أميركــي.

مالحظة: قد ال تساوي بعض النسب عند جمعها مئة في المئة نظًرا الستخدام التقريب في حساب األرقام. 

نود أن نشكر الرؤساء التنفيذيين التالية أسماؤهم على مساهمتهم ومشاركتهم في التقرير:

- عبدالعزيز البوق، الرئيس التنفيذي لشركة التعاونية للتامين 

- وليد فطاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة صافوال

- عبدالعزيز الحربي، الرئيس التنفيذي لشركة معادن

- عبدالله الخليفة، الرئيس التنفيذي لمصرف اإلنماء

- دينا النهدي، الرئيس التنفيذي لشركة تقنية تحسين البيئة "إنتك"

- سعود السليمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة السليمان

- أنس الصيرفي، الرئيس التنفيذي لشركة الصالحات القابضة
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